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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Retornaram os autos a esta Seção de Intrução de Contratações - SEIC, para pesquisa de preços no mercado local, após

inclusão de equipamentos a serem locados (transpaletes), na forma do Despacho SEALMOX 0766809.
Refeita a consulta aos fornecedores que enviaram cotação no primeiro momento - Tolezi, Mérito e TS Guinchos, como

também ampliada a pesquisa em consulta a todos prestadores dos serviços de locação de equipamentos encontrados em
Maceió (0767407 e 0767437), recebemos retorno negativo de algumas, por não atenderem ao requerido, Central da Locação
(0767472), Vertical (0767519) e LokMáquinas (0767969).

Dos três iniciais, recebemos retorno favorável apenas da empresa Mérito (0767966), que nos enviou novo e reajustado
orçamento, para atendimento à nova proposição de locação.

A empresa TS Guinchos declinou de apresentar proposta, devido à indisponibilidade de equipamentos (0770208). E a
empresa Tolezi, que inicialmente apresentara o melho preço para a locação da empilhadeira, por telefone - Sr. Mauro, informou não
dispor de transpaletes para a prestação dos serviços e que estaria buscando parceiro para atender à nova proposição, conforme
certificado em 22/09/20 (0768240), mas, até o momento, não retornou.

Diante da urgência requerida e do exposto acima, temos, então, apenas a proposta da empresa Mérito (0767966), para a
prestação dos serviços, totalizando o valor da diária, incluindo os acessórios/insumos, em R$ 1.775,00 (mil, setecentos e setenta e cinco
reais) e o valor da locação por uma semana no valor total de R$ 5.325,00 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais), e mais o valor
único de R$ 300,00 (trezentos reais) referente à movimentação dos equipamentos, tomando-se como base o bairro da Serraria, para 8
horas/dia, seguindo a carga horária da construção civil, tudo conforme proposta apresentada.
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A empresa Mérito - MODELO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ nº
5.195.230/0001-20 apresenta regularidade fiscal, trabalhista, tributária e junto ao FGTS, CNJ, TCU, não apresentando registro no
Portal da Transparência e CADIN (eventos 0771367, 0771370, 0771374, 0771377, 0771378, 0771379).

Assim, encaminhamos os autos para deliberação superior, lembrando que, em caso de contratação, necessário se faz a
juntada de Declaração de Inexistência de Nepotismo da empresa.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista Judiciário, em 25/09/2020, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 25/09/2020, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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